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N U M M E R  2 0 1 6 / 2 0 1 7 : 2  -  F E B R U A R I

ÄLDRETRÄFFENS 
FIKAGRUPP I MAJORNA
En gång i månaden träffas vi och fikar 
hemma hos en volontär för 
Äldreträffen i Majorna. Svårt att gå? 
Det finns möjlighet att få skjuts! 
Kontaktuppgifter i papperstidningen.

BYTA GREJER-RUMMET!
Har du hunnit testa vårt byta-grejer-
rum? Titta innanför dörren till vänster 
om hobbyrummet på A-husets västra 
fasad. Skänk prylar och leksaker du 
inte behöver, hämta prylar du 
behöver. Glöm inte lägga en lapp med 
lägenhetsnummer och datum på 
skänkta prylar. Bytt bytt!

MOPPEFÖRARE?
Om du kör moped finns det möjlighet 
att hyra en mc-plats eller använda 
cykelutrymmet i garage 3. Kom ihåg 
att det inte går att ställa moppen i 
våra vanliga cykelrum!

GÄST HEMMA?
Tänk på att vår populära 
gästparkering är avsedd 
för just gäster. Våra egna 
bilar står ganska ofta på 
gästparkeringen och då 
blir det ju färre platser 
över till våra tillresta 
släktingar och vänner. 

...och en bokbytarhylla 

hittar du i ”genomgången” 

mellan uppgång 7 och 9!

DET HÄNDER UNDER ÅRET...

•	 Vårstädning 29/4 (obs, en lördag!)
•	 Extra föreningsstämma 18/9
•	 Höststädning 14/10
•	 Årsstämma 20/11

A V  S T O R  V I K T :
BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
HAR DU PRECIS flyttat in? Eller har  
du kanske inte all koll i världen vad 
gäller hemförsäkringen i din  
bostadsrätt? 

Ingen fara, men innan det blir någon 
fara ska du försäkra (!) dig om att din 
hemförsäkring innehåller det så kallade 
bostadsrättstillägget. Det skyddar dig 

och andra Brf Ankaret-medlemmar 
ekonomiskt om det värsta skulle hända 
och vattenläckan eller något annat 
dumt är ett faktum.

Dubbelkolla villkoren i din 
hemförsäkring direkt, så sover vi alla 
lugnt!

SNART KOMMER VÅREN

CYKELRENSNING!
DET ÄR DAGS att märka cykeln! 
Den 28 februari har vi en extra 
cykelrensning för att inte gamla 
bortglömda hojar ska stå och ta 
värdefull plats i våra cykelrum.

Vi har placerat gröna klisterlappar 
som vi ber dig sätta på din cykel, så att 

du visar att du vill behålla den i 
cykelrummet!

Skulle du ha glömt att märka 
cykeln? Prata med Björn så visar han 
dig var du kan hämta den efter 
rensningen.
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OPERABESÖK!
1967 och Drömmen om Svansjön 
är två härliga nyheter på Operan i vår. 
Hör av dig till Ing-Marie Hörn i 
uppgång 15, hon förmedlar biljetter till 
bra platser på flera datum. 
Kontaktuppgifter i papperstidningen!

NYUPPFRÄSCHAD HEMSIDA
Glöm inte att surfa in på vår hemsida:

www.brfankaret.se !

Vi har gett hemsidan lite kärlek och 
uppdateringar, den är väl värd både ett 
och två besök!

PÅ BEGÄRAN: TV-KANALER
Dessa tv-kanaler kan du se i Ankaret 
utan att skaffa något särskilt 
abonnemang: SVT1-2, TV3, TV4, Kanal 
5, TV6, Sjuan, TV8, TV12, Discovery, 
National Geographic, Barnkanalen/
SVT24, Kunskapskanalen samt BBC 
World News. 

VI FINNS PÅ WEBBEN!
Har du precis flyttat in i föreningen? 
Då vill vi passa på att tipsa om vår 
hemsida. Surfa genast in på 
www.brfankaret.se och hitta massor 
av information om Ankaret. Nyheter, 
ritningar, bilder, faciliteter och mycket 
mer.

Vill du kontakta styrelsen? Inget kan 
vara enklare. Lägg en lapp i expeditio-
nens brevlåda (på B-husets gavel mot 
gården) eller e-posta på 
brfankaret@me.com.

Ankarbladet är medlemstidning inom BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, Göteborg. Ansvarig utgivare är Björn Vestling, redaktör 
är Mikael Enqvist. Tips mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på adressen här ovan.

SOS ALARM
Händer det som inte får hända på 
helgen, mitt i natten eller andra tider 
då fastighetsskötare inte finns i 
närheten? Om du skulle ha behov av 
omedelbar hjälp när 
fastighetsskötaren inte är i tjänst 
ringer du:

SOS Alarm 031 – 3341221
De ser till att problemet blir löst. 
Ditt telefonsamtal kan hjälpa till att 
skydda de boende och fastigheten 
från fara. Om det vid den 
efterföljande undersökningen visar 
sig att någon person har skulden till 
situationen kommer denne att 
faktureras av föreningen, 
motsvarande kostnaden för den 
åtgärd SOS Alarm utför.

BOKA OCH HYRA...

Behöver du boka gästlägenheten? Eller 
kanske är du intresserad av att hyra en 
garageplats eller p-plats för bil, MC eller 
moped? Tveka inte att kontakta Lotta 
Parment på HSB så hjälper hon dig.

Telefon: 010 - 442 21 50

E-post: lotta.parment@hsb.se

TRÄDGÅRDSGRUPP BLIR... 

... GÅRDSGRUPP!
VI BYTER SKEPNAD och breddar 
oss! Gruppen vi tidigare kallade 
trädgårdsgruppen har nu förvandlats 
till den nya gårdsgruppen. Vi finns för 
hela vår utemiljö!

Kom och var med i Gårdsgruppen. 
Vi ses onsdag 22 mars kl 19.30 på 
expeditionen. Vi bollar idéer, fördelar 
uppdrag och planerar vårens arbetsdag 
som blir lördagen den 29 april. Har du 
frågor? Kontaktuppgifter i 
papperstidningen!

Vi har redan många ämnen på 
tapeten denna kväll:

 
Stadsodling?
Fördelning av pallkragar
Mer spännande lek?
Utveckla mötesplatserna?
Använda trädgårdsavfall?
Tak över cykelställ?
Nya blommor och buskar?
Kanske har du fler idéer?

Välkommen till gårdsgruppen!
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